Protokoll fört vid Västerås schackklubbs styrelsemöte 2003-03-19
Närvarande: Anders Eriksson(delvis), Jan Eriksson, Urban Lundbäck, Karl Magnusson,
Rasmus Myklebust, Ihsan Sahner.
§1

Ordförande Jan Eriksson hälsar välkommen och öppnar mötet klockan 19.10.

§2

Till sekreterare utsågs Urban Lundbäck.

§3

Till justeringsman utsågs Jan Eriksson.

§4

Genomgång av föregående protokoll som godkändes med följande
kommentarer:
Nybörjarkurs för vuxna har pågått två tisdagar och fortsätter. Senast deltog 3
personer. .Önskvärt med fler deltagare. Tipsa gärna vänner. Urban ordnar så att
information kommer in i VLT under ”I dag – Föreningar”.

§5

Urban Lundbäck utsågs till vice ordförande i och
Stefan Hildingstam och Daniel Hermansson utsågs till styrelsesuppleanter
Ytterligare en suppleant gärna ungdom behövs.
Skrivelser från förbundet gicks igenom och följande noterades:
• Skollag SM spelas 17-18/5 i Norrtälje. Endast en Västeråsskola
kvalificerade sig nämligen Wenströmska i gymnasieklassen. Klubben
betalar resa enligt ersättningsreglerna
• Reglerna för bidrag från SSF har ändrats. Förändringen innebär
minskade bidrag för vår del. Ny modell är 18 kr/sammankomst + en fast
summa per år baserad på antalet ungdomar (kanske 1500-2000 kr för
VSK)
• Kadettallsvenskan spelas 10-11/5 i Hägerstensåsen. Anmälan senast
23/4. Erik Janse kontaktas för att om möjligt ta hand om anmälan av lag
och organisera resan
• Påskturneringen i Norrköping 18-21/4. Intresserade anmäler sig själva
och ordnar själva med resa och logi.
• Tusenmanna spelas 12-13/4 i Stadshuset Stockholm. Individuell anmälan
även där.
• SM2003 28/6-13/7 i Umeå. Information på Rockaden SK Umeås
hemsida.
Karl Magnusson undersöker möjligheterna att ordna grupplogi.
• Schackuniversitet anordnar en schackkurs och föreläsning via Internet
25/3 19.00 med bl.a. Jesper Hall.

§6

§7

Allsvenskans slutspel i div. I Norra spelas 21-23/3 på Scandic i Västerås. Johan
Nordebrink håller i arrangemang och har ordnat funktionärer. Åskådare är
välkomna.

§8

Ersättningsregler för tävlingar diskuterades. Gällande bestämmelser bifogas.
Karl Magnusson påpekade att Andreas Backman ej fått ersättning trots att gjort
samma insats som annan som fått ersättning. Jan Eriksson fick i uppdrag att
kontakta Johan Nordebrink för att kolla bakgrunden. Om misstag skett ska
Andreas få ersättning om han skickar begäran till kassör..

§9

Karl Magnusson föreslog att klubben anordnar ett schackläger för ungdomar
någon helg. Anders Eriksson fick i uppdrag att undersöka lämplig tid och plats
för sådant läger t.ex. en lördag-söndag i maj eller september. Karl Magnusson
och Daniel Hermansson åtogs sig att arrangera ev. läger.
Frågan tas upp på nästa möte.
Årsmötet gav tidigare i uppdrag åt Anders Eriksson att komma med förslag om
hur intresset för torsdagsträningarna ska stimuleras. Karl Magnusson erbjöd sig
att gå in och stötta Anders med avsikt att snarast möjligt komma igång med t.ex.
cup med tidshandikapp.

§10

§11

§12

Många har inte betalt medlemsavgift för 2003. Anders och Jan tar med
inbetalningskort att dela ut till de som spelar Allsvenskan i helgen. Dessutom
behövs en uppföljning mot medlemsregistret och utskick av inbetalningskort till
de som inte betalt.
Urban föreslog att medlemsregistret kompletteras med e-postadresser för att
förenkla utskick. Eventuellt kan nya medlemskort med rad för e-postadress
tryckas upp.
Nästa möte onsdagen den 16 april klockan 18.30 (OBS tiden !!) på Källgatan.
Urban Lundbäck

Jan Eriksson

Sekreterare

Ordförande

